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1. Inleiding 

Met deze eerste statusupdate van 2022 geven wij u inzicht in de belangrijkste resultaten en de 

projectbeheersing van het project Waalwijk Omgevingswet-proof voor Q1 van 2022. De aspecten 

van de projectbeheersing zijn in een overzicht weergegeven volgens de GROTICK-methodiek. 

GROTICK staat voor de aspecten: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en 

Kwaliteit. Tot slot geven we een doorkijk naar het vervolg.  

 

De volgende kaders zijn gebruikt om aan te geven of een aspect al dan niet volgens plan is 

verlopen: 

• Plan van aanpak, versie 1.0.1 (hierna: plan van aanpak)* 

• Deelprojectplannen, versie 1.1 (hierna: document deelprojectplannen)* 

• Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (bijlage) 

Deze kaders zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet onder de tegel ‘plan van aanpak’.  

 

*=Nog niet aangepast aan de Memo impact invoeringsdatum Omgevingswet.  

 

2. Belangrijkste resultaten Q1 2022 

 

Impact nieuwe invoeringsdatum 1 januari 2023 in beeld 

De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023, dat staat in een  

ontwerp-Koninklijk Besluit wat minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

aan beide kamers heeft aangeboden. In het eerste kwartaal van 2022 is deze nieuwe datum 

bekend gemaakt. De impact van deze nieuwe invoeringsdatum hebben we uitgewerkt in een 

memo (zie bijlage). Conclusie is dat het uitstel zowel positieve als negatieve impact heeft op de 

GROTICK-aspecten (geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). 

Vooralsnog is globaal ingeschat dat met een invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de 

invoeringsfase de negatieve en positieve incidentele effecten zodanig in balans zijn dat het verschil 

op te vangen is binnen de beschikbare financiële middelen en capaciteit. Daarmee is het project 

nog steeds haalbaar. Wel gaan we er daarbij vanuit dat we vanaf 1 januari 2023 starten met de 

vervolgfase waarvoor nieuw budget nodig is.  

 

Raadsbesluit omgevingsbevoegdheden genomen 

Als gemeente willen we de rol van de raad bij omgevingsbevoegdheden bij de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet duidelijk hebben vóór invoering van de wet. De raad van Waalwijk heeft 

daarom activiteiten aangewezen waarvoor een bindend adviesrecht en een participatieplicht geldt 

bij besluit van 24 februari 2022 (link naar: besluit en bijlage 1 en 2). 

 

Dit besluit gaat over activiteiten die ‘buitenplans’ zijn, dat wil zeggen dat ze volgens het 

omgevingsplan niet kunnen worden gerealiseerd omdat ze daarmee in strijd zijn (de buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten). Voor dit soort gevallen kan de raad activiteiten aanwijzen waarover de 

raad bindend wil adviseren en participatie van en overleg met derden verplicht is. De ambtelijke 

organisatie kan nu gaan oefenen met het besluit over omgevingsbevoegdheden in ketentesten.  

 

Kantelmoment bestemmingsplannen gewijzigd naar 1 juni 2022 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de lopende planologische 

procedures, in het bijzonder de aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging.  

Het overgangsrecht van de Omgevingswet zegt dat bestemmingsplannen die vóór 

inwerkingtreding van de wet als ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude regime 

worden afgehandeld.  
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Gelet op de voorbereidingstijd van een bestemmingsplan hebben wij er vorig jaar voor gekozen 

om kenbaar te maken dat aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen 7 maanden vóór 

inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden ingediend (college B53.RNO). Vanwege de 

gewijzigde invoeringsdatum is dit moment nu opgeschoven naar 1 juni 2022. In dat geval is er 

normaal gesproken voldoende tijd om het bestemmingsplan nog op basis van het huidige recht te 

kunnen vaststellen en niet te hoeven ombouwen in een wijziging omgevingsplan. Meer informatie 

over dit onderwerp is te lezen op deze webpagina: https://www.waalwijk.nl/inwoners/overgang-

naar-nieuwe-wet_43590/ 

 

Handreiking participatie ruimtelijke plannen in voorbereiding   

Er is een handreiking in voorbereiding voor participatie bij 

ruimtelijke plannen. In afstemming daarmee is ook een 

verordening participatie in voorbereiding. De verordening 

valt niet onder het project Waalwijk Omgevingswet-proof 

maar is wel een afstemmingsproject. Beide projecten 

hebben namelijk een sterke link waarvoor afstemming 

nodig is.   

 

Eerste ketentest gedaan 

De eerste ketentest is achter de rug. Samen met tien collega’s zoomden we in op de start van een 

initiatief door naar informatie te zoeken op internet. Dit deden we door de ogen van een 

denkbeeldige Waalwijkse ondernemer, we noemden haar Eva. Het doel van de ketentesten is de 

werking van het systeem te testen en te verbeteren op inhoud, proces en organisatie voor zover 

nodig om Waalwijk Omgevingswet-proof te maken.  

 

Wat viel ons op tijdens het testen?  

Het blijft een ingewikkelde procedure om iets aan te vragen, zeker als je geen adviseur of architect 

bent. Hierdoor stuitten we op een dilemma: “Waarmee helpen we de klant beter? Met persoonlijke 

hulp of een optimale website?”. Dit dilemma hebben we voorgelegd aan onze collega’s op intranet 

en de reacties waren gelijk verdeeld. Natuurlijk is een en-en-oplossing ook een optie. 

 

We leerden dat het oefenen met praktijksituaties de beste manier is om te ervaren wat de 

werkelijke effecten zijn van de aankomende wijzigingen in de Omgevingswet. Een vervolg is 

daarom in voorbereiding.  

 

Website opruimen gestart  

In het eerste kwartaal brachten we alle webpagina’s die te maken hebben met de Omgevingswet 

in kaart, dit bleken er meer dan 100 te zijn. De pagina’s zijn geclusterd tot een boomstructuur, 

waaruit duidelijk werd welke informatie logischerwijs bij elkaar hoort te staan. Er is een overzicht 

gemaakt van de collega’s die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de pagina’s, zodat wij hen 

kunnen gaan betrekken bij het actualiseren en Omgevingswet-proof maken van de website.  
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Experiment intaketafel gestart 

In februari organiseerden we een bijeenkomst voor adviseurs en 

architecten die in de gemeente Waalwijk werken. Tijdens deze 

bijeenkomst introduceerden we het experiment ‘intaketafel’. Een 

intaketafel is een afspraak tussen initiatiefnemers en de gemeente om 

in een vroegtijdig stadium te sparren met de gemeente of hun plan 

wenselijk is in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit resulteert naar 

verwachting in minder conceptaanvragen (of reguliere aanvragen) die 

afgewezen moeten worden. Het experiment evalueren we na vier 

maanden om te kunnen besluiten of en zo ja in welke vorm een 

vervolg wenselijk is.  
 

 

Intern communicatieplan gemaakt 

We maakten een intern communicatieplan, om de collega’s tot 1 januari 2023 mee te nemen in 

ons verhaal. Zodat we het gevoel van urgentie vasthouden, duidelijk maken wat er gaat 

veranderen en om ‘de geest van de Omgevingswet’ in de organisatie te laten landen. Er staan 

diverse communicatieactiviteiten op de planning, verspreid over de rest van het jaar. 

 

Software VTH aangeschaft 

Het aanschaffen van software voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) valt niet 

onder het project Waalwijk Omgevingswet-proof. Wel hebben beide projecten een sterke link en 

stemmen we ze op elkaar af.  

 

In maart 2022 is er een definitieve gunning de deur uitgegaan naar Centric voor de aanschaf van 

Centric Leefomgeving (CLO), de VTH-oplossing van Centric. CLO is de opvolger van Squit 20/20 

van Roxit. De ‘oude’ WABO-processen worden nog verder afgewerkt in Squit 20/20 tot de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2023). De 

implementatie van CLO is direct gestart. Het is de bedoeling dat 

alle processen voor de Omgevingswet ingericht worden binnen 

deze nieuwe applicatie. CLO wordt deze maand ook aangesloten 

op de pre-productieomgeving van het DSO zodat we kunnen gaan 

oefenen.  
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3. Projectbeheersing Q1 2022 

 

 

 

 

 

Onder ‘plan’ verstaan we de kaders zoals genoemd in de inleiding (hoofdstuk 1). We houden 

rekening met de aangepaste planning zoals opgenomen in de ‘Memo impact nieuwe 

invoeringsdatum Omgevingswet’.  

 

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof 

Periode:  Q1 - 2021  

Aspect Omschrijving Status Aanpak 

G - Geld Incidentele 

projectkosten, 

structurele kosten en 

baten  

 Incidentele projectkosten: 

-Invoeringsfase: met de kennis van nu is 

voldoende geld beschikbaar tot 1 jan 2023.  

-Vervolgfase: incidentele projectkosten 

vanaf 1 jan 2023 nog opnemen in de 

meerjarenbegroting.  

 Structurele kosten en baten:  

-Onderzoek naar structurele effecten op 

leges loopt.   

R - Risico Op GROTICK-aspecten   Risico’s worden beheerst volgens plan.  

O - Organisatie Organisatiestructuur, 

incidentele en 

structurele capaciteit 

 Incidentele capaciteit: 

-Invoeringsfase: voldoende capaciteit 

beschikbaar tot 1 jan 2023. 

-Vervolgfase: budget nodig voor capaciteit 

vanaf 1 jan 2023. Zie onder Geld. 

 Structurele capaciteit: 

-Nog geen structurele effecten bekend.   

T - Tijd Mijlpalenplanning   Geplande mijlpalen zijn aangepast aan 

nieuwe invoeringsdatum. 

I - Informatie Resultaten   De volgende resultaten zijn dit kwartaal 

beschikbaar gekomen op 

www.waalwijk.nl/omgevingswet: 

-Raadsbesluit omgevingsbevoegdheden 

(link in actueel overzicht) 

-Kantelpunt bestemmingsplannen (update 

vanwege nieuwe invoeringsdatum) 

 

C - Communicatie Interne en externe 

doelgroepen 

 Communicatie verloopt volgens plan.  

 

K - Kwaliteit Letter en geest van de 

wet 

 Monitoring letter en geest van de wet 

verloopt volgens plan.  

 

  

Verklaring status 

Volgens plan  

Niet volgens plan  
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4. Doorkijk vervolg 

 

Hierna volgt een doorkijk naar enkele verwachte resultaten in het vervolg van dit project.  

 

Handreiking participatie  

De Handreiking Participatie zal in ieder geval vóór 1 januari 2023 door het college vastgesteld 

worden.  

 

De Participatieverordening wordt tegelijk met de Handreiking Participatie aan het college voor 

besluitvorming aangeboden. Daarna moet de verordening nog ter besluitvorming naar de raad. 

Eerder was het streven de participatieverordening in april aan de raad voor te leggen. Inmiddels is 

duidelijk geworden dat we deze termijn niet gaan halen. Er wordt hard aan gewerkt en de 

beleidscontouren zijn helder, maar vooral de organisatorische en financiële consequenties van 

deze voorgenomen beleidsaanpassing zijn nog niet volledig inzichtelijk. En daarmee is integrale 

besluitvorming op dit moment nog niet mogelijk. Met het oog op de invoering van de 

Omgevingswet (per 1 januari 2023) zal dit onderwerp nog wel dit jaar geagendeerd worden. 

Hierover bent u al eerder geïnformeerd via bestuurdersbrief 016-22. 

 

Ketentest vergunningverlening 

Tijdens het voorbereiden van de eerste ketentest merkten we dat dit erg veel interne capaciteit 

kost. Daarom willen we een externe partij betrekken voor de organisatie van toekomstige 

ketentesten. In het tweede kwartaal verwachten we op die manier een tweede ketentest te doen 

over vergunningverlening met collega’s van diverse afdelingen.  

 

Nieuwe structuur in website  

De gemeente gaat naar verwachting over op een nieuwe website in het tweede kwartaal van 2022. 

Daar maken we voor dit project handig gebruik van. We verwerken de gewenste boomstructuur 

van webpagina’s voor de Omgevingswet meteen in de nieuwe website. Daarna gaan we verder 

met actualiseren en Omgevingswet-proof maken van de inhoud.   

 

Tussenresultaat toepasbare regels 

In het tweede kwartaal van 2022 komt naar verwachting een rapport beschikbaar met de 

bevindingen van het oefenen met toepasbare regels en een voorstel voor het vervolg van de 

invoeringsfase.   

 

Raadsplanning 

Zie de volgende pagina voor een schema met de raadsplanning voor de Omgevingswet. 
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Gedaan 

Nog doen 

 

*1 = Sessie raadsbijeenkomst 

*2 = Sessie raadswerkgroep 

  

Raadsplanning Q 1 Q1 Q2 Q3 Q4

Omgevingswet 2-feb 25-mrt 3-mrt 17-mrt 7-sep 28-sep 9-nov 11-nov 23-nov

2021 Raad Sessie*1 Sessie*1 Sessie*1 Sessie*2 Sessie*2 Sessie*1 Raad Sessie*2

Omgevingsvisie 1.0 Besluit

Omgevingsvisie 1.5 Besluit

Verordening/Handreiking participatie Opinie Start

Omgevingsbevoegdheden raad Kennis Opinie Start Opinie

Legesverordening Opinie

Beleidsarme besluiten Kennis

Raadsplanning Q1 Q2 Q3 Q4

Omgevingswet 24-feb 15-dec

2022 Raad Raad

Omgevingsvisie 2.0 Aanpak

Verordening/Handreiking participatie

Omgevingsbevoegdheden raad Besluit

Legesverordening Besluit

Beleidsarme besluiten Besluit
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Bijlage: memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 

(afzonderlijke bijlage) 


